
1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O 
CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’evolució de les exportacions i la internacionalització 
de l’economia
Tram. 310-00529/10
Substanciació p. 7

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les incidències al servei de rodalia
Tram. 310-00530/10
Substanciació p. 7

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’impacte econòmic dels festivals de música
Tram. 310-00531/10
Substanciació p. 7

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el desplegament a Catalunya de la Llei orgànica per a 
la millora de la qualitat educativa
Tram. 310-00532/10
Substanciació p. 7

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’ús de les pròtesis ortopèdiques defectuoses com-
prades a l’empresa Traiber
Tram. 310-00533/10
Substanciació p. 7

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el subministrament de pròtesis en mal estat
Tram. 310-00534/10
Substanciació p. 7

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la coordinació policial en matèria terrorista
Tram. 310-00535/10
Substanciació p. 7

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la política econòmica i les inversions productives amb 
relació al Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou i 
amb relació al pla Juncker
Tram. 310-00536/10
Substanciació p. 7

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les actuacions fetes en la implementació del protocol 
aprovat pel Govern per a garantir les indemnitzacions a les 
víctimes de pilotes de goma
Tram. 310-00537/10
Substanciació p. 7

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació de preocupació social i risc per a la salut 
pública
Tram. 310-00538/10
Substanciació p. 8

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la liquiditat de la Generalitat
Tram. 310-00539/10
Substanciació p. 8

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les darreres actuacions del Consell de Diplomàcia Pú-
blica de Catalunya
Tram. 310-00540/10
Substanciació p. 8

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre les subvencions als mitjans de co-
municació
Tram. 317-00309/10
Substanciació p. 8

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els beneficis de Telefónica Movistar 
i les causes del conflicte laboral de l’empresa
Tram. 317-00310/10
Substanciació p. 8

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre l’aprovació de les lleis de formació 
i qualificació professional, de simplificació de l’activitat ad-
ministrativa i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en 
el marc de la recuperació econòmica i la lluita contra l’atur
Tram. 317-00311/10
Substanciació p. 8

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els resultats de les eleccions muni-
cipals i el garantiment del suport i la lleialtat institucionals als 
nous ajuntaments
Tram. 317-00312/10
Substanciació p. 8

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre el contingut de la pregunta de la 
consulta als militants d’Unió Democràtica de Catalunya i el 
full de ruta del Govern
Tram. 317-00313/10
Substanciació p. 8

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre les mesures per a convèncer la po-
blació dels beneficis dels esforços del Govern en el marc del 
procés polític de Catalunya
Tram. 317-00314/10
Substanciació p. 8

BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

 X legislatura Número 594

 Sisè període 9 de juny de 2015

S U M A R I



9 de juny de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 594

SUMARI 2

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre les declaracions de manca de tre-
soreria i el pagament als proveïdors
Tram. 317-00315/10
Substanciació p. 9

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
trasllat de la gestió de residus de l’abocador de Can Carre-
ras al de Can Balasc, de Rubí (Vallès Occidental)
Tram. 314-19469/10
Resposta del Govern p. 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’externalització de les funcions de l’Agència Tributària de 
Catalunya mitjançant les oficines dels registradors de la pro-
pietat
Tram. 314-19640/10
Resposta del Govern p. 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Pla de gestió d’espais naturals de protecció especial de 
Catalunya 2015-2020
Tram. 314-19643/10
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute acumulat pels concerts educatius vigents
Tram. 314-19860/10
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
assessors nomenats per a fiscalitzar el desenvolupament de 
les estructures d’estat
Tram. 314-19886/10
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nomenament d’experts per a assessorar-lo en el desplega-
ment de les estructures d’estat
Tram. 314-19908/10
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
control de l’estoc de mercuri de la planta d’Ercros a Flix (Ri-
bera d’Ebre)
Tram. 314-19935/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
control dels abocaments de la planta d’Ercros a Flix (Ribera 
d’Ebre)
Tram. 314-19936/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
emissions de mercuri a la planta d’Ercros de Flix
Tram. 314-19942/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
incorporació de tres assessors a proposta d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya
Tram. 314-19966/10
Resposta del Govern p. 14

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

1.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre les actuacions derivades de la 

sentència del Tribunal Suprem contrària a l’aplicació de la 
reducció per l’acord de viabilitat
Tram. 322-00310/10
Substanciació p. 15

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la situació dels treballadors de 
l’Àrea de Serveis Artístics
Tram. 322-00312/10
Substanciació p. 15

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la previsió de seguiment de la 
campanya electoral de les eleccions municipals
Tram. 322-00313/10
Substanciació p. 15

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la situació de la negociació del 
conveni, la reducció per l’acord de viabilitat (RAV) i la con-
tractació de personal
Tram. 322-00314/10
Substanciació p. 15

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la partida econòmica destinada 
a coproduccions i produccions associades
Tram. 322-00315/10
Substanciació p. 15

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre les reivindicacions laborals del 
personal de la Corporació
Tram. 322-00316/10
Substanciació p. 15

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre els drets d’emissió de la fór-
mula 1
Tram. 322-00317/10
Substanciació p. 15

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el tractament de la informació 
d’àmbit polític per a les eleccions del 24 de maig de 2015
Tram. 322-00318/10
Substanciació p. 16

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la data límit per a desbloquejar 
els contractes de producció associada i les cartes de com-
promís del Departament de Coproduccions
Tram. 322-00319/10
Substanciació p. 16

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el motiu per a no signar cartes 
de compromís amb projectes que ja han estat seleccionats 
a la comissió interna de coproduccions
Tram. 322-00320/10
Substanciació p. 16

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre l’aplicació de la sentència del 
Tribunal Suprem relativa a la reducció del 5% de la retribució 
dels treballadors de Catalunya Ràdio
Tram. 322-00321/10
Substanciació p. 16
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Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre els efectes sobre els altres tre-
balladors de la Corporació de la sentència del Tribunal Su-
prem relativa a la reducció del 5% de la retribució dels treba-
lladors de Catalunya Ràdio
Tram. 322-00322/10
Substanciació p. 16

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre les previsions amb relació al 
tancament definitiu dels pressupostos del 2014
Tram. 322-00323/10
Substanciació p. 16

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la negociació del conveni col-
lectiu
Tram. 322-00324/10
Substanciació p. 17

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la posició de lideratge dels in-
formatius de la Corporació
Tram. 322-00325/10
Substanciació p. 17

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre els criteris per a la cobertura 
informativa de les eleccions municipals i al Consell General 
d’Aran
Tram. 322-00326/10
Substanciació p. 17

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la gestió de les vagues i els fets 
del 22 de maig de 2015
Tram. 322-00327/10
Substanciació p. 17

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la situació dels múltiplexs
Tram. 322-00328/10
Substanciació p. 17

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la necessitat de contractar per-
sonal per a fer substitucions en serveis de la Corporació
Tram. 322-00329/10
Substanciació p. 17

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la programació de TV3 i de Ca-
talunya Ràdio durant la campanya de les eleccions munici-
pals del 2015
Tram. 322-00330/10
Substanciació p. 17

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre les negociacions del conveni 
amb els treballadors
Tram. 322-00331/10
Substanciació p. 17

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre les darreres dades d’audiència
Tram. 322-00333/10
Substanciació p. 18

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre les vagues parcials convocades 
pels comitès d’empresa de la Corporació durant la campa-
nya electoral de les eleccions municipals
Tram. 322-00334/10
Substanciació p. 18

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la negociació col·lectiva per un 
nou marc laboral per al personal de la Corporació
Tram. 322-00335/10
Substanciació p. 18

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre l’entrada de Mediaset a l’accio-
nariat d’Emissions Digitals de Catalunya
Tram. 322-00336/10
Substanciació p. 18

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre l’impacte que tindrà en el pres-
supost de la Corporació la no-devolució de l’impost sobre 
el valor afegit
Tram. 322-00337/10
Substanciació p. 18

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la cobertura informativa dels 
mitjans de la Corporació durant la campanya electoral de les 
eleccions municipals
Tram. 322-00338/10
Substanciació p. 18

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre el compliment del man-
dat marc de la Corporació respecte a la promoció de l’audio-
visual en català
Tram. 323-00126/10
Substanciació p. 18

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre els continguts del pro-
grama Divendres de TV3
Tram. 323-00127/10
Substanciació p. 18

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respon-
dre oralment en comissió sobre els resultats de la primera 
onada de l’Estudi general de mitjans
Tram. 323-00128/10
Substanciació p. 19

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre els eixos bàsics i les 
línies estratègiques de la nova programació del Canal 33
Tram. 323-00129/10
Substanciació p. 19

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a 
respondre oralment en comissió sobre la dinamització de 
Tria 33
Tram. 323-00130/10
Substanciació p. 19

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre el programa Economia 
en colors
Tram. 323-00131/10
Substanciació p. 19
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respon-
dre oralment en comissió sobre les dades d’audiència i les 
novetats per a la pròxima temporada de Catalunya Ràdio
Tram. 323-00132/10
Substanciació p. 19

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre el tractament del procés 
polític de Catalunya al Telenotícies
Tram. 323-00133/10
Substanciació p. 19

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre la vaga de treballadors 
en el període electoral
Tram. 323-00134/10
Substanciació p. 19

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre els eixos bàsics i les 
línies estratègiques de la programació d’estiu de TV3
Tram. 323-00135/10
Substanciació p. 19

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respon-
dre oralment en comissió sobre el canvi de freqüència ho-
rària i de continguts de les rodes informatives de Catalunya 
Informació
Tram. 323-00136/10
Substanciació p. 20

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre el procés de desconne-
xió dels informatius comarcals de TV3 en alta definició
Tram. 323-00137/10
Substanciació p. 20

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, 
CANVI O DECAÏMENT

2.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

2.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la data prevista per a la convo-
catòria de nous projectes del Departament de Coproduc-
cions
Tram. 322-00332/10
Decaïment p. 20

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’evolució de les exportacions i la internacionalització 
de l’economia
Tram. 310-00529/10
Anunci p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les incidències al servei de rodalia
Tram. 310-00530/10
Anunci p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’impacte econòmic dels festivals de música
Tram. 310-00531/10
Anunci p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el desplegament a Catalunya de la Llei orgànica per a 
la millora de la qualitat educativa
Tram. 310-00532/10
Anunci p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’ús de les pròtesis ortopèdiques defectuoses com-
prades a l’empresa Traiber
Tram. 310-00533/10
Anunci p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el subministrament de pròtesis en mal estat
Tram. 310-00534/10
Anunci p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la coordinació policial en matèria terrorista
Tram. 310-00535/10
Anunci p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la política econòmica i les inversions productives amb 
relació al Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou i 
amb relació al pla Juncker
Tram. 310-00536/10
Anunci p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les actuacions fetes en la implementació del protocol 
aprovat pel Govern per a garantir les indemnitzacions a les 
víctimes de pilotes de goma
Tram. 310-00537/10
Anunci p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació de preocupació social i risc per a la salut 
pública
Tram. 310-00538/10
Anunci p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la liquiditat de la Generalitat
Tram. 310-00539/10
Anunci p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les darreres actuacions del Consell de Diplomàcia Pú-
blica de Catalunya
Tram. 310-00540/10
Anunci p. 24

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00309/10
Anunci p. 24

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre l’actualitat política i social
Tram. 317-00310/10
Anunci p. 24

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00311/10
Anunci p. 24

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00312/10
Anunci p. 25

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00313/10
Anunci p. 25
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00314/10
Anunci p. 25

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00315/10
Anunci p. 25

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’oferta escolar dels barris de Can Llong i la Concòrdia, de 
Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 314-20312/10
Formulació p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost de l’Àrea de la Brigada Mòbil del Cos de Mossos 
d’Esquadra del període 2008-2014
Tram. 314-20313/10
Formulació p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions a l’Escola Paco Candel, de l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-20314/10
Formulació p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
campanya institucional amb el lema «Fem-ho!»
Tram. 314-20315/10
Formulació p. 27
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’evolució de les exportacions i 
la internacionalització de l’economia
Tram. 310-00529/10

Substanciació

Sessió 55, tinguda el 03.06.2015, DSPC-P 109.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les incidències al servei de ro-
dalia
Tram. 310-00530/10

Substanciació

Sessió 55, tinguda el 03.06.2015, DSPC-P 109.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’impacte econòmic dels festi-
vals de música
Tram. 310-00531/10

Substanciació

Sessió 55, tinguda el 03.06.2015, DSPC-P 109.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el desplegament a Catalunya de 
la Llei orgànica per a la millora de la qualitat 
educativa
Tram. 310-00532/10

Substanciació

Sessió 55, tinguda el 03.06.2015, DSPC-P 109.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre l’ús de les pròtesis ortopè-
diques defectuoses comprades a l’empresa 
Traiber
Tram. 310-00533/10

Substanciació

Sessió 55, tinguda el 03.06.2015, DSPC-P 109.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el subministrament de pròtesis 
en mal estat
Tram. 310-00534/10

Substanciació

Sessió 55, tinguda el 03.06.2015, DSPC-P 109.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la coordinació policial en matè-
ria terrorista
Tram. 310-00535/10

Substanciació

Sessió 55, tinguda el 03.06.2015, DSPC-P 109.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la política econòmica i les inver-
sions productives amb relació al Centre Re-
creatiu i Turístic de Vila-seca i Salou i amb 
relació al pla Juncker
Tram. 310-00536/10

Substanciació

Sessió 55, tinguda el 03.06.2015, DSPC-P 109.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les actuacions fetes en la im-
plementació del protocol aprovat pel Govern 
per a garantir les indemnitzacions a les vícti-
mes de pilotes de goma
Tram. 310-00537/10

Substanciació

Sessió 55, tinguda el 03.06.2015, DSPC-P 109.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la situació de preocupació so-
cial i risc per a la salut pública
Tram. 310-00538/10

Substanciació

Sessió 55, tinguda el 03.06.2015, DSPC-P 109.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la liquiditat de la Generalitat
Tram. 310-00539/10

Substanciació

Sessió 55, tinguda el 03.06.2015, DSPC-P 109.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre les darreres actuacions del 
Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya
Tram. 310-00540/10

Substanciació

Sessió 55, tinguda el 03.06.2015, DSPC-P 109.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre les subven-
cions als mitjans de comunicació
Tram. 317-00309/10

Substanciació

Sessió 55, tinguda el 03.06.2015, DSPC-P 109.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els benefi-
cis de Telefónica Movistar i les causes del 
conflicte laboral de l’empresa
Tram. 317-00310/10

Substanciació

Sessió 55, tinguda el 03.06.2015, DSPC-P 109.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre l’aprovació 
de les lleis de formació i qualificació profes-
sional, de simplificació de l’activitat admi-
nistrativa i del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya en el marc de la recuperació eco-
nòmica i la lluita contra l’atur
Tram. 317-00311/10

Substanciació

Sessió 55, tinguda el 03.06.2015, DSPC-P 109.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els resultats 
de les eleccions municipals i el garantiment 
del suport i la lleialtat institucionals als nous 
ajuntaments
Tram. 317-00312/10

Substanciació

Sessió 55, tinguda el 03.06.2015, DSPC-P 109.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre el contingut 
de la pregunta de la consulta als militants 
d’Unió Democràtica de Catalunya i el full de 
ruta del Govern
Tram. 317-00313/10

Substanciació

Sessió 55, tinguda el 03.06.2015, DSPC-P 109.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre les mesures 
per a convèncer la població dels beneficis 
dels esforços del Govern en el marc del pro-
cés polític de Catalunya
Tram. 317-00314/10

Substanciació

Sessió 55, tinguda el 03.06.2015, DSPC-P 109.
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Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre les declara-
cions de manca de tresoreria i el pagament 
als proveïdors
Tram. 317-00315/10

Substanciació

Sessió 55, tinguda el 03.06.2015, DSPC-P 109.

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el trasllat de la gestió de residus de 
l’abocador de Can Carreras al de Can Ba-
lasc, de Rubí (Vallès Occidental)
Tram. 314-19469/10

Resposta del Govern
Reg. 118155 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.06.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-19469/10 us 
informo del següent:

La pretesa activitat de dipòsit controlat de residus a 
Can Balasch podrà emetre els residus que, d’acord 
amb la sentència del TSJ de Catalunya (núm. 35/2012), 
constin en el projecte que finalment obtingui els per-
misos de funcionament.

D’una banda, el Pla especial urbanístic (en endavant 
PEU) per a la creació d’un sistema urbanístic destinat 
a infraestructura de gestió de residus de Can Carreras 
i Can Balasch, de Rubí, promogut per les entitats Ar-
rins, SL i Grupo FSM Vertispania, SL, va ser aprovat 
inicialment per acord de la Comissió Territorial d’Ur-
banisme de Barcelona (CTUB) de 13 de desembre de 
2012.

L’expedient es va sotmetre a la corresponent informa-
ció pública pel termini de 45 dies. També es va co-
municar l’aprovació inicial a les persones propietàries 
dels terrenys compresos en l’àmbit, i es van sol·licitar 
simultàniament els informes als diferents organismes 
sectorials i administracions públiques afectades.

En la sessió de 22 de juliol de 2013, la CTUB va adop-
tar l’acord de suspendre la tramitació fins que s’acredi-
tés que s’havien incorporat al document les prescrip-
cions d’una sèrie d’informes, amb el ben entès que 
calia recaptar informació dels organismes que hagues-
sin emès informe desfavorable.

El 10 de juny de 2014, el promotor del PEU va trame-
tre un nou document per prosseguir el tràmit de reso-
lució de la memòria ambiental i l’aprovació provisio-
nal subsegüent del PEU. D’aquesta documentació se’n 
va donar trasllat a l’Oficina Territorial d’Acció i Ava-
luació Ambiental de Barcelona el 8 de juliol de 2014.

El 29 de setembre de 2014 el Ple de l’Ajuntament de 
Rubí va aprovar la suspensió de tramitacions i llicèn-
cies en sòl no urbanitzable, per al termini d’un any, 
en un àmbit, dins el qual es troben els àmbits de Can 
Carreras i Can Balasch. L’acord del Ple argumentava 
que aquesta suspensió de tràmits i llicències es justi-
fica per poder analitzar la problemàtica generada per 
les activitats extractives o de gestió de residus, que fa 
necessari revisar la regulació actual del planejament 
urbanístic vigent tant de les condicions d’exercici 
d’aquestes activitats com dels usos que s’hi desenvolu-
pen mitjançant la formulació de les figures de planeja-
ment urbanístic que siguin necessàries, per tal que es 
minimitzin els efectes ambientals adversos generats, i 
s’assoleixi una utilització racional del territori.

L’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de 
Barcelona, l’1 d’octubre de 2014, va sol·licitar informa-
ció a la CTUB sobre l’estat de tramitació del PEU a la 
vista de la suspensió de tramitacions de plans derivats 
i llicències acordada pel Ple de l’Ajuntament de Rubí.

El 6 de novembre de 2014 la CTUB va acordar man-
tenir la suspensió de la tramitació del Pla especial ur-
banístic fins que s’esgotin els efectes de la suspensió 
de tramitació de plans derivats acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Rubí el 29 de setembre de 2014.

D’altra banda, pel que fa a la Ponència Ambiental, 
aquesta va tenir en compte totes les activitats que es 
desenvolupen i envolten a l’abocador de Can Carreras 
per aprovar els canvis no substancials incorporats a 
l’autorització ambiental de data de 9 de gener de 2012, 
atorgada a l’empresa Grupo FSM Vertispania, SL. Cal 
puntualitzar que el conjunt d’activitats a les quals fa 
referència el punt 3 de la pregunta parlamentària no 
es troben físicament al mateix lloc. La ubicació de la 
planta d’assecatge i compost de terres i runes, que és 
de titularitat de l’empresa Tecnologia y Medio Am-
biente TMA del Grupo Sánchez, està ubicada en el re-
cinte de Can Carreras, però físicament no es troba on 
es disposa l’abocador, sinó que llinda amb el dipòsit 
controlat de Classe II cap al nord.

Cal recordar que la planta d’assecatge disposa de la lli-
cència municipal, la competència de la qual és muni-
cipal, és a dir, l’autorització i el control de l’esmentada 
activitat correspon fer-la l’ajuntament de Rubí el qual 
s’encarrega de realitzar i fer les actuacions oportunes.

En la zona sud del dipòsit de Classe II de Can Carre-
ras i de la planta d’assecatge i compost de terres i ru-
nes, existeix una altra activitat, concretament es tracta 
del dipòsit controlat de terres i runes de la construcció 
de Rubí «Can Canyadell», de l’empresa Puigfel, SA. 
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Aquest establiment també disposa de la llicència mu-
nicipal corresponent. En conseqüència, la Ponència 
Ambiental va considerar l’afecció dels possibles canvis 
no substancial presentats valorant que no hi ha efecte 
additiu amb les altres activitats, atès que es troben ubi-
cades a llocs diferents.

Pel que fa a les modificacions no substancials fetes, 
després de l’autorització ambiental de 2012, la resolu-
ció de 29 de juliol de 2013 va acceptar un increment 
del volum autoritzat al dipòsit controlat de Can Carre-
ras de 45.780 m3.

Posteriorment, la resolució de 5 de juny de 2014 va ac-
ceptar sense modificar el volum autoritzat, un canvi en 
la morfologia final del dipòsit amb l’objectiu de millo-
rar la integració paisatgística, mantenint la cota màxi-
ma autoritzada el 2012.

L’argument per no modificar la cota final és que con-
siderem que no es pot augmentar el possible impacte 
paisatgístic amb una modificació no substancial, i el 
que sí es pot admetre és disminuir-lo mitjançant una 
millora en la integració paisatgística.

A mitjans de 2014, l’Agència de Residus de Catalu-
nya (ARC), en col·laboració amb l’Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya, va dur a terme un aixecament 
topogràfic de la instal·lació per verificar el compliment 
de les cotes i la morfologia del dipòsit i calcular el vo-
lum de residus dipositats.

Addicionalment, i d’acord amb el que preveu el Decret 
1/1997, de 6 de gener, sobre la disposició del rebuig 
de residus en dipòsits controlats, l’empresa propietària 
del dipòsit du a terme un aixecament topogràfic que, 
com a mínim, té caràcter anual. El darrer d’aquests ai-
xecaments va ser efectuat el 4t trimestre de 2014.

Més enllà de les informacions indicades en el punt an-
terior, cal dir que l’ARC preveu dur a terme el proper 
aixecament topogràfic a mitjans de 2015.

Barcelona, 26 de maig de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’externalització de les funcions de 
l’Agència Tributària de Catalunya mitjançant 
les oficines dels registradors de la propietat
Tram. 314-19640/10

Resposta del Govern
Reg. 118166 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.06.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-19640/10 us 
informo del següent:

Pel que fa al primer punt, l’ordenament jurídic vi-
gent contempla, amb independència de la capacitat 
autoorganitzativa de l’Agència Tributària de Catalu-
nya, la possibilitat que les comunitats autònomes pu-
guin atribuir funcions de gestió i liquidació de deter-
minats tributs a les oficines liquidadores de districte 
hipotecari a càrrec dels registradors de la propietat. 
En aquest sentit, la disposició addicional primera del  
Reial decret 1629/1991, de 8 de novembre, que apro-
va el Reglament de l’impost sobre successions i dona-
cions, conté aquesta previsió respecte al tribut, men-
tre que en relació amb l’impost sobre transmissions 
patrimonials i actes jurídics documentats, es troba 
d’una banda la disposició addicional segona del text 
refós aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 
de setembre, i d’una altra banda, la disposició addicio-
nal segona del seu reglament, aprovat pel Reial decret 
828/1995, de 29 de maig.

D’igual manera i en l’àmbit del desplegament de la 
competència normativa de la Generalitat de Catalu-
nya, es troba el Decret 4/2006, de 17 de gener, pel qual 
s’atribueixen als registradors i a les registradores de 
la propietat i mercantils i de béns mobles funcions en 
la gestió, liquidació i recaptació de determinats tributs 
cedits a la Generalitat de Catalunya i s’aprova el règim 
de creació, divisió i supressió d’oficines liquidadores.

La Resolució ECO/2678/2012, de 19 de novembre, pu-
blicada el DOGC núm. 6270 del 10.12.2014, dóna pu-
blicitat al conveni de col·laboració signat el 30.10.2012 
entre l’Agència Tributària de Catalunya i el Deganat 
Autonòmic dels Registradors de la Propietat, Mercan-
tils i de Béns Mobles de Catalunya, que regula l’àmbit 
material de col·laboració i competència territorial, així 
com les funcions atribuïdes a les oficines liquidadores 
de districte hipotecari, coordinació de tasques, requi-
sits humans i materials exigibles i règim de retribució 
d’honoraris.

Quant al punt segon, en relació amb el cost satisfet per 
raó de les funcions atribuïdes a les Oficines Liquidado-
res atès l’import de les autoliquidacions i liquidacions 
(705.702.079,79 €) gestionades per aquestes en 2014, i 
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d’acord amb les regles de càlcul d’honoraris establer-
tes al conveni de col·laboració entre l’Agència Tributà-
ria de Catalunya i el Deganat Autonòmic dels Regis-
tradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles 
de Catalunya signat en data 30.10.2012 (que redueixen 
substancialment les previstes en l’anterior conveni de 
data 5.11.2003), els honoraris corresponents a 2014 su-
men un import brut de 19.408.046,10 euros, IVA in-
clòs, satisfets per trimestres vençuts com a minoració 
d’ingressos per concepte i delegació territorial. Cal es-
mentar que sobre aquesta quantitat es practiquen les 
corresponents retencions a compte de l’IRPF, per a ca-
dascun dels Registradors encarregats de les oficines li-
quidadores, que s’ingressen a l’Agència Estatal d’Ad-
ministració Tributària. D’altra banda, els titulars de les 
Oficines Liquidadores aporten els locals, recursos ma-
terials i humans necessaris, d’acord amb els requisits 
establerts a la clàusula vuitena del conveni. També col-
laboren amb l’Agència facilitant dades registrals neces-
sàries per a la comprovació, prestant diferents serveis 
addicionals sense contraprestació, com la participació 
en les campanyes anuals de l’IRPF i de l’impost sobre 
el patrimoni i el suport a la implantació de les tecno-
logies de la informació i la comunicació en la gestió 
tributària.

Barcelona, 27 de maig de 2015

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Pla de gestió d’espais naturals de 
protecció especial de Catalunya 2015-2020
Tram. 314-19643/10

Resposta del Govern
Reg. 118061 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.06.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-19643/10 us 
informo del següent:

Un cop presentats els eixos del pla de gestió al Parc Na-
cional d’Aigüestortes el passat dia 19.3.2014 i degut a la 
rellevància de les actuacions previstes, com per exem-
ple la coordinació amb la Direcció General de Turisme 
pel foment de l’ecoturisme, es va considerar necessari 
aprovar el pla mitjançant un Acord de Govern, fet que 
es va implementar amb l’Acord GOV/21/2015, de 17 de 
febrer, pel qual s’aprova el Pla de gestió dels espais na-
turals de protecció especial de Catalunya 2015-2020.

L’Agència de Medi Ambient és una voluntat d’agru-
pació d’entitats i organismes que es refereixen al ves-

sant ambiental de les competències de la Generalitat 
en la matèria i relatives a allò atribuït al Departament 
de Territori i Sostenibilitat. La gestió del medi natu-
ral i la biodiversitat, elements tangibles i quantifica-
bles territorialment, són competència del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, com ho han estat majoritàriament des del res-
tabliment de la Generalitat de Catalunya. Aquest plan-
tejament per tant, ve derivat per les necessitats d’una 
millor gestió del medi natural i no pas per les convo-
catòries electorals.

Pel que fa als directors i directores dels parcs naturals, 
no hi ha cap raó per dubtar de la professionalitat de 
cap treballador del Departament d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè, al-
trament, s’haurien incoat els mecanismes previstos en 
la funció pública per a corregir aquesta mena d’even-
tuals desviacions.

I pel que fa a la definició del seu perfil professional, 
cal posar de relleu que l’actual dinàmica d’aquests 
centres de treball depèn en bona mesura de la capaci-
tat de lideratge, empatia, direcció i resolució del direc-
tor o directora que hi hagi al capdavant. Per tal d’efec-
tuar aquesta millora no únicament cal valorar la feina 
actual sinó redefinir el lloc de treball. Cal plasmar les 
tasques sobrevingudes amb l’evolució de la societat 
catalana i que fan els espais naturals protegits com 
ara la relativa a la participació en activitats de turis-
me sostenible als parcs (per exemple la Carta Europea 
del Turisme Sostenible), com la major relació amb les 
juntes rectores i de govern dels espais naturals, amb el 
teixit social de l’entorn de l’espai o relatives a la gestió 
econòmica parcialment autònoma del mateix. És per 
aquest conjunt de circumstàncies que s’actualitza i re-
valoritza el lloc de treball de director d’espai natural 
protegit.

Pel que fa a la reestructuració del DAAM, els Parcs 
Naturals no hi figuren perquè no necessitaven cap re-
estructuració interna ni un canvi d’assignació des del 
Servei d’Espais Naturals Protegits cap a cap altre ser-
vei o direcció general dins el departament.

Pel que fa al pla de gestió, tot el pressupost tant del 
Servei d’Espais Naturals Protegits, com el dels dife-
rents Espais Naturals de Protecció Especial està es-
tructurat per donar compliment als seus eixos d’acció. 
Quant al personal, és el que hi ha a la suma de l’equip 
dels serveis centrals i del conjunt d’espais naturals de 
protecció especial.

Paral·lelament a més, aquest pla ha estat presentat i 
aprovat per tots els òrgans de gestió dels espais natu-
rals de protecció especial. Hi ha hagut per tant diàleg, 
participació i consens.

Pel que fa als pressupostos destinats a la gestió dels 
espais naturals protegits, es poden consultar a les res-
pectives Lleis de Pressupostos de la Generalitat de Ca-
talunya.
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Pel que fa als instruments que el DAAM posarà a dis-
posició dels ENPE per tal que aquests puguin augmen-
tar els seu ingressos propis, el mateix DAAM treballa 
amb els òrgans gestors de cada ENPE per revisar la 
llista de preus públics i per trobar nous ingressos.

Pel que fa a la relació entre els administrats i els es-
pais naturals de protecció especial, aquesta es regula 
mitjançant els òrgans de participació (Juntes Rectores 
i similars) on són presentades les casuístiques que es 
donen i que es miren de solucionar mitjançant el dià-
leg. Un cas recent seria la relació entre agricultors de 
l’arròs al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà 
i resta d’agents del territori, que ha generat la creació 
d’un grup de treball al respecte.

Barcelona, 21 de maig de 2015

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute acumulat pels concerts edu-
catius vigents
Tram. 314-19860/10

Resposta del Govern
Reg. 118038 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.06.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-19860/10 us 
informo del següent: 

Les nòmines del personal docent dels centre inclosos 
al sistema de pagament delegat s’han pagat cada mes 
sense cap incidència ni endarreriment.

Pel que fa a les despeses de funcionament dels con-
certs educatius, els titulars reben amb una periodicitat 
mensual un pagament corresponent a les despeses de 
funcionament d’un mes.

Barcelona, 22 de maig 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els assessors nomenats per a fisca-
litzar el desenvolupament de les estructures 
d’estat
Tram. 314-19886/10

Resposta del Govern
Reg. 118007 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.06.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta escrita, amb número de trami-
tació: 314-19886/10, us trameto, en document annex, 
la informació facilitada per la Secretaria del Govern.

Barcelona, 26 de maig de 2015

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

El Govern no ha nomenat cap assessor per a fiscalitzar 
el desenvolupament de les estructures d’Estat.

Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nomenament d’experts per a asses-
sorar-lo en el desplegament de les estructu-
res d’estat
Tram. 314-19908/10

Resposta del Govern
Reg. 118008 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.06.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta escrita, amb número de trami-
tació: 314-19908/10, us trameto, en document annex, 
la informació facilitada per la Secretaria del Govern.

Barcelona, 26 de maig de 2015

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

El Govern no ha nomenat cap expert per fer tasques 
d’assessorament pel que fa al desplegament de les es-
tructures d’Estat.

Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el control de l’estoc de mercuri de la 
planta d’Ercros a Flix (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-19935/10

Resposta del Govern
Reg. 118012 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.06.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que donem resposta conjunta a les iniciatives 
314-19935/10 i 314-19936/10, amb les següents consi-
deracions:

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) no és l’organis-
me competent del control de l’estoc de mercuri d’Er-
cros a Flix.

Tanmateix sí que és competència de l’ACA el control 
de la qualitat de l’aigua del medi, susceptible de ser 
afectada per residus o abocaments d’aigües residuals. 
En aquest sentit, Ercros disposa d’una autorització 
ambiental integrada i aquesta requereix que l’empre-
sa presenti a l’ACA els resultats analítics derivats dels 
seus propis autocontrols periòdics.

Barcelona, 20 de maig de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el control dels abocaments de la plan-
ta d’Ercros a Flix (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-19936/10

Resposta del Govern
Reg. 118012 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.06.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19935/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les emissions de mercuri a la planta 
d’Ercros de Flix
Tram. 314-19942/10

Resposta del Govern
Reg. 118013 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.06.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-19942/10 us 
informo del següent: 

D’acord amb l’article 6 del Reglament UE 1102/2008 
del Parlament Europeu i del Consell, de 22 d’octu-
bre de 2008, relatiu a la prohibició de l’exportació de 
mercuri metàl·lic i certs compostos i mescles de mer-
curi, i a l’emmagatzematge segur de mercuri metàl·lic  
(DOUE L 304 de 14 de novembre de 2008), Ercros no-
tifica l’estimació de la quantitat total de mercuri en ús 
a les cel·les electrolítiques, la quantitat total de mercuri 
emmagatzemat a la instal·lació i la quantitat de mercu-
ri enviat a instal·lacions d’emmagatzematge temporal o 
definitiu.

L’autorització ambiental, del 8 d’abril de 2008, corres-
ponent a l’empresa Ercros preveu un pla de vigilància 
de la qualitat de l’aire i per donar compliment a l’au-
torització, la instal·lació ha de disposar d’un punt de 
mesurament dels nivells de qualitat de l’aire pel que 
fa als contaminants: mercuri, clor i clorur d’hidrogen. 
Pel que fa al mercuri es disposa de dades vàlides des 
de l’1 de gener de 2013.

La Unió Europea no ha regulat un límit de qualitat de 
l’aire pel mercuri. Els valors mesurats es troben molt per 
sota del valor guia establert per la OMS, 1000 ng/m3.

Pel que fa als acords voluntaris esmentats al punt 5 de 
la pregunta, cal informar que el 20 de gener de 2006 
es va signar un acord voluntari per a la protecció am-
biental i el control de les emissions de mercuri de la 
indústria de producció clor-alcalina entre el Ministe-
ri de Medi Ambient, l’Associació Nacional Electrolí-
tica (ANE), les empreses catalanes del sector i el De-
partament de Medi Ambient i Habitatge. Aquest acord 
va quedar extingit i sense efecte el 18 de setembre de 
2012, per voluntat de la Direcció General de Qualitat 
Ambiental i el Ministerio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente.

Tot i això, Ercros ha complert amb els compromisos 
establerts a l’acord voluntari pel que fa a reportar, anu-
alment, l’informe validat per un auditor independent, 
AENOR, amb relació a les emissions de mercuri.

D’acord amb els informes esmentats, en els anys de vi-
gència de l’acord voluntari, les emissions de mercuri, 



9 de juny de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 594

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 14

en grams de mercuri per tona de clor instal·lada, van 
ser les que es relacionen a la taula annexa.

Actualment, s’ha notificat a l’activitat que, enguany, 
s’iniciarà d’ofici el procediment de revisió de la seva 
autorització ambiental, a fi de garantir que en el ter-
mini de quatre anys des de la publicació al DOUE 
d’11 de desembre de 2013, de la Decisió d’execució 
2013/732/UE de la Comissió, de 9 de desembre de 
2013, per la qual s’estableixen les conclusions sobre les 
millores tècniques disponibles (MTD) per a la produc-
ció de clor-àlcali conforme a la Directiva 2010/75/UE, 
del Parlament Europeu i del Consell, sobre les emissi-
ons industrials (DEI), s’hagin revisat totes les condi-
cions de l’autorització de la instal·lació per garantir el 
compliment de la normativa de transposició de la DEI, 
i garantir que la instal·lació compleix, en aquesta data, 
les condicions de l’autorització.

Pel que fa a les inspeccions de l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA), aquesta, des del 2011 fins l’actualitat, 
ha realitzat un total de 16 inspeccions (9 al 2011, 2 al 
2012, 2 al 2013 i 3 al 2014) amb presa de mostres de 
l’abocament d’aigües residuals de la planta d’Ercros, 
a Flix.

En les 16 inspeccions realitzades per l’ACA s’ha cons-
tatat el compliment dels límits establerts per als di-
ferents paràmetres de l’autorització d’abocament de la 
planta d’Ercros (a Flix).

No obstant això, s’han detectat només incidents, aliens 
a Ercros, que han afectat la qualitat de l’aigua, tots dos 
relacionats amb les obres de descontaminació dutes a 
terme pel Ministeri.

El dia 17 de juny de 2013, la Confederació Hidrogrà-
fica de l’Ebre va efectuar una inspecció amb presa de 
mostres de l’abocament de la indústria, amb un resul-
tat de mercuri inferior als límits permesos, cosa que 
demostrava la regularització de la situació.

Arrel de les diferents inspeccions i resultats analítics 
derivats d’aquests incidents, l’ACA el 19 de juliol de 
2013 va adreçar un requeriment a Ercros perquè in-
formés sobre les causes de l’episodi de contaminació 
detectat (derivat de les obres d’ACUAMED), al qual hi 
respongué l’empresa indicant que havia efectuat una 
verificació de la zona sense detectar cap anomalia. Tot 
seguit l’ACA va arxivar el requeriment el 14 d’octubre 
de 2013.

L’ACA, al marge de les inspeccions periòdiques a la 
planta d’Ercros, també disposa d’un altre mitjà de con-
trol a través de la xarxa de control del medi en con-
tinu, reforçada arran dels treballs de descontamina-
ció de l’embassament. Aquesta xarxa està gestionada 
per l’ACA, la CHE, ACUAMED i el CAT i disposa 
de control en continu de mercuri en tres punts (Flix, 
Ascó i Campredó, per l’aigua captada a Xerta). En cap 
moment s’han observat valors per sobre del límit de 
detecció. De manera que es pot afirmar que no s’ha 

detectat cap abocament o fuita que hagi alterat la qua-
litat del riu.

Barcelona, 20 de maig de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la incorporació de tres assessors a 
proposta d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya
Tram. 314-19966/10

Resposta del Govern
Reg. 118009 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.06.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta escrita, amb número de trami-
tació: 314-19966/10, us trameto, en document annex, 
la informació facilitada per la Secretaria del Govern.

Barcelona, 26 de maig de 2015

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

El Govern no ha nomenat els assessors que esmenta 
l’Il·ltre diputat.

Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern
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1.27. CONTROL PARLAMENTARI DE 
LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS

1.27.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre les actuacions derivades de la sentèn-
cia del Tribunal Suprem contrària a l’aplica-
ció de la reducció per l’acord de viabilitat
Tram. 322-00310/10

Substanciació

Sessió 24 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 29.05.2015, DSPC-C 727.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la situació dels treballadors de l’Àrea 
de Serveis Artístics
Tram. 322-00312/10

Substanciació

Sessió 24 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 29.05.2015, DSPC-C 727.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la previsió de seguiment de la cam-
panya electoral de les eleccions municipals
Tram. 322-00313/10

Substanciació

Sessió 24 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 29.05.2015, DSPC-C 727.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la situació de la negociació del conve-
ni, la reducció per l’acord de viabilitat (RAV) i 
la contractació de personal
Tram. 322-00314/10

Substanciació

Sessió 24 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 29.05.2015, DSPC-C 727.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la partida econòmica destinada a co-
produccions i produccions associades
Tram. 322-00315/10

Substanciació

Sessió 24 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 29.05.2015, DSPC-C 727.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre les reivindicacions laborals del perso-
nal de la Corporació
Tram. 322-00316/10

Substanciació

Sessió 24 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 29.05.2015, DSPC-C 727.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre els drets d’emissió de la fórmula 1
Tram. 322-00317/10

Substanciació

Sessió 24 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 29.05.2015, DSPC-C 727.
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el tractament de la informació d’àm-
bit polític per a les eleccions del 24 de maig 
de 2015
Tram. 322-00318/10

Substanciació

Sessió 24 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 29.05.2015, DSPC-C 727.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comis-
sió sobre la data límit per a desbloquejar els 
contractes de producció associada i les car-
tes de compromís del Departament de Co-
produccions
Tram. 322-00319/10

Substanciació

Sessió 24 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 29.05.2015, DSPC-C 727.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comis-
sió sobre el motiu per a no signar cartes de 
compromís amb projectes que ja han estat 
seleccionats a la comissió interna de copro-
duccions
Tram. 322-00320/10

Substanciació

Sessió 24 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 29.05.2015, DSPC-C 727.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre l’aplicació de la sentència del Tribu-
nal Suprem relativa a la reducció del 5% de 
la retribució dels treballadors de Catalunya 
Ràdio
Tram. 322-00321/10

Substanciació

Sessió 24 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 29.05.2015, DSPC-C 727.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre els efectes sobre els altres treballa-
dors de la Corporació de la sentència del Tri-
bunal Suprem relativa a la reducció del 5% 
de la retribució dels treballadors de Catalu-
nya Ràdio
Tram. 322-00322/10

Substanciació

Sessió 24 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 29.05.2015, DSPC-C 727.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre les previsions amb relació al tanca-
ment definitiu dels pressupostos del 2014
Tram. 322-00323/10

Substanciació

Sessió 24 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 29.05.2015, DSPC-C 727.
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la negociació del conveni col·lectiu
Tram. 322-00324/10

Substanciació

Sessió 24 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 29.05.2015, DSPC-C 727.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la posició de lideratge dels informa-
tius de la Corporació
Tram. 322-00325/10

Substanciació

Sessió 24 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 29.05.2015, DSPC-C 727.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre els criteris per a la cobertura informa-
tiva de les eleccions municipals i al Consell 
General d’Aran
Tram. 322-00326/10

Substanciació

Sessió 24 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 29.05.2015, DSPC-C 727.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la gestió de les vagues i els fets del 22 
de maig de 2015
Tram. 322-00327/10

Substanciació

Sessió 24 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 29.05.2015, DSPC-C 727.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la situació dels múltiplexs
Tram. 322-00328/10

Substanciació

Sessió 24 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 29.05.2015, DSPC-C 727.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la necessitat de contractar personal 
per a fer substitucions en serveis de la Cor-
poració
Tram. 322-00329/10

Substanciació

Sessió 24 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 29.05.2015, DSPC-C 727.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la programació de TV3 i de Catalunya 
Ràdio durant la campanya de les eleccions 
municipals del 2015
Tram. 322-00330/10

Substanciació

Sessió 24 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 29.05.2015, DSPC-C 727.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre les negociacions del conveni amb els 
treballadors
Tram. 322-00331/10

Substanciació

Sessió 24 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 29.05.2015, DSPC-C 727.
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre les darreres dades d’audiència
Tram. 322-00333/10

Substanciació

Sessió 24 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 29.05.2015, DSPC-C 727.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre les vagues parcials convocades pels 
comitès d’empresa de la Corporació durant 
la campanya electoral de les eleccions mu-
nicipals
Tram. 322-00334/10

Substanciació

Sessió 24 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 29.05.2015, DSPC-C 727.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la negociació col·lectiva per un nou 
marc laboral per al personal de la Corporació
Tram. 322-00335/10

Substanciació

Sessió 24 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 29.05.2015, DSPC-C 727.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre l’entrada de Mediaset a l’accionariat 
d’Emissions Digitals de Catalunya
Tram. 322-00336/10

Substanciació

Sessió 24 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 29.05.2015, DSPC-C 727.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre l’impacte que tindrà en el pressupost 
de la Corporació la no-devolució de l’impost 
sobre el valor afegit
Tram. 322-00337/10

Substanciació

Sessió 24 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 29.05.2015, DSPC-C 727.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la cobertura informativa dels mitjans 
de la Corporació durant la campanya electo-
ral de les eleccions municipals
Tram. 322-00338/10

Substanciació

Sessió 24 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 29.05.2015, DSPC-C 727.

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
el compliment del mandat marc de la Corpo-
ració respecte a la promoció de l’audiovisual 
en català
Tram. 323-00126/10

Substanciació

Sessió 24 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 29.05.2015, DSPC-C 727.

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió so-
bre els continguts del programa Divendres 
de TV3
Tram. 323-00127/10

Substanciació

Sessió 24 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 29.05.2015, DSPC-C 727.
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio a res-
pondre oralment en comissió sobre els resul-
tats de la primera onada de l’Estudi general de 
mitjans
Tram. 323-00128/10

Substanciació

Sessió 24 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 29.05.2015, DSPC-C 727.

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
els eixos bàsics i les línies estratègiques de 
la nova programació del Canal 33
Tram. 323-00129/10

Substanciació

Sessió 24 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 29.05.2015, DSPC-C 727.

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
la dinamització de Tria 33
Tram. 323-00130/10

Substanciació

Sessió 24 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 29.05.2015, DSPC-C 727.

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
el programa Economia en colors
Tram. 323-00131/10

Substanciació

Sessió 24 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 29.05.2015, DSPC-C 727.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a 
respondre oralment en comissió sobre les 
dades d’audiència i les novetats per a la prò-
xima temporada de Catalunya Ràdio
Tram. 323-00132/10

Substanciació

Sessió 24 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 29.05.2015, DSPC-C 727.

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
el tractament del procés polític de Catalunya 
al Telenotícies
Tram. 323-00133/10

Substanciació

Sessió 24 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 29.05.2015, DSPC-C 727.

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
la vaga de treballadors en el període elec-
toral
Tram. 323-00134/10

Substanciació

Sessió 24 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 29.05.2015, DSPC-C 727.

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
els eixos bàsics i les línies estratègiques de 
la programació d’estiu de TV3
Tram. 323-00135/10

Substanciació

Sessió 24 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 29.05.2015, DSPC-C 727.
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio a 
respondre oralment en comissió sobre el 
canvi de freqüència horària i de continguts 
de les rodes informatives de Catalunya In-
formació
Tram. 323-00136/10

Substanciació

Sessió 24 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 29.05.2015, DSPC-C 727.

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
el procés de desconnexió dels informatius 
comarcals de TV3 en alta definició
Tram. 323-00137/10

Substanciació

Sessió 24 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 29.05.2015, DSPC-C 727.

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

2.27. CONTROL PARLAMENTARI DE 
LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS

2.27.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la data prevista per a la convocatòria 
de nous projectes del Departament de Co-
produccions
Tram. 322-00332/10

Decaïment

Sessió 24 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 29.05.2015, DSPC-C 727.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’evolució de les exportacions i 
la internacionalització de l’economia
Tram. 310-00529/10

Anunci
GP CiU

Reg. 118210 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 29.05.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari:

– Quin és el capteniment del Govern pel que fa a l’evo-
lució de les exportacions catalanes i a la internaciona-
lització de l’economia?

Palau del Parlament, 29 de maig de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les incidències al servei de ro-
dalia
Tram. 310-00530/10

Anunci
GP CiU

Reg. 118211 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 29.05.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari:

– Quina valoració fa el Govern de les noves incidèn-
cies al sistema de Rodalies els darrers dies?

Palau del Parlament, 29 de maig de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’impacte econòmic dels festi-
vals de música
Tram. 310-00531/10

Anunci
GP CiU

Reg. 118212 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 29.05.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari:

– Quina valoració fa el Govern dels festivals de mú-
sica que se celebren a Catalunya i el seu impacte eco-
nòmic?

Palau del Parlament, 29 de maig de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el desplegament a Catalunya de 
la Llei orgànica per a la millora de la qualitat 
educativa
Tram. 310-00532/10

Anunci
GP ICv-EUiA

Reg. 118215 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 29.05.2015

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui respos-
ta oralment en el Ple.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari:

– Sobre el desplegament de la LOMCE a Catalunya

Palau del Parlament, 28 de maig de 2015

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre l’ús de les pròtesis ortopè-
diques defectuoses comprades a l’empresa 
Traiber
Tram. 310-00533/10

Anunci
GP ICv-EUiA

Reg. 118216 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 29.05.2015

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari:

– Sobre l’ús de pròtesis ortopèdiques defectuoses i ca-
ducades comprades a l’empresa Traiber.

Palau del Parlament, 28 de maig de 2015

Marta Ribas Frías
Diputada GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el subministrament de pròtesis 
en mal estat
Tram. 310-00534/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del GP SOC

Reg. 118217 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 29.05.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui respos-
ta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari:

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la 
problemàtica causada pel subministrament de pròtesis 
en mal estat?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la coordinació policial en matè-
ria terrorista
Tram. 310-00535/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del GP SOC

Reg. 118218 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 29.05.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui respos-
ta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari:

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la 
coordinació policial en matèria de terrorisme?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la política econòmica i les inver-
sions productives amb relació al Centre Re-
creatiu i Turístic de Vila-seca i Salou i amb 
relació al pla Juncker
Tram. 310-00536/10

Anunci
Pere Aragonès i Garcia, del GP ERC

Reg. 118222 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 29.05.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 142 del Reglament 
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del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari:

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
sobre la política econòmica i les inversions producti-
ves a Catalunya, tant en relació al CRT de Vila-seca - 
Salou com pel que fa al Pla Juncker?

Palau del Parlament, 29 de maig de 2015

Pere Aragonès i Garcia
Diputat GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les actuacions fetes en la im-
plementació del protocol aprovat pel Govern 
per a garantir les indemnitzacions a les vícti-
mes de pilotes de goma
Tram. 310-00537/10

Anunci
Gemma Calvet i Barot, del GP ERC

Reg. 118223 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 29.05.2015

A la Mesa del Parlament

Gemma Calvet i Barot, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 142 del Re-
glament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent sobre les actuacions realitzades en la imple-
mentació del protocol aprovat pel Govern per garantir 
les indemnitzacions a les víctimes de pilotes de goma, 
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari:

– Quin és el capteniment del Govern de la Generali-
tat sobre les actuacions realitzades en la implementa-
ció del protocol aprovat pel Govern per garantir les in-
demnitzacions a les víctimes de pilotes de goma?

Palau del Parlament, 29 de maig de 2015

Gemma Calvet i Barot
Diputada GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la situació de preocupació so-
cial i risc per a la salut pública
Tram. 310-00538/10

Anunci
Carina Mejías Sánchez, del GP C’s

Reg. 118228 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 29.05.2015

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presen-
ta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari:

– Quin és el capteniment del Govern sobre la situació 
de preocupació social i risc per la salut pública?

Palau del Parlament, 28 de maig de 2015

Carina Mejías Sánchez
Portaveu GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la liquiditat de la Generalitat
Tram. 310-00539/10

Anunci
Josep Enric Millo i Rocher, del GP PPC

Reg. 118233 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 29.05.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 142 del Reglament del 
Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari:

– Sobre la situació de liquiditat de la Generalitat.

Palau del Parlament, 29 de maig de 2015

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre les darreres actuacions del 
Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya
Tram. 310-00540/10

Anunci
Josep Enric Millo i Rocher, del GP PPC

Reg. 118234 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 29.05.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 142 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari:

– Sobre les darreres actuacions del Diplocat.

Palau del Parlament, 29 de maig de 2015

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu GP PPC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00309/10

Anunci
Albert Rivera Díaz, del GP C’s

Reg. 118011 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 29.05.2015

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
142 del Reglament del Parlament, formula la pregunta 
següent al president de la Generalitat, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari:

– Quina valoració fa el Molt Honorable President de la 
Generalitat de la situació política a Catalunya?

Palau del Parlament, 25 de maig de 2015

Albert Rivera Díaz
President GP C’s

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre l’actualitat 
política i social
Tram. 317-00310/10

Anunci
David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

Reg. 118103 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 29.05.2015

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix l’article 142 del Regla-
ment del Parlament, formula la pregunta següent al 
president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari:

– Sobre el capteniment del President de la Generalitat 
en relació l’actualitat política i social del país.

Palau del Parlament, 27 de maig de 2015

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els darrers 
esdeveniments polítics
Tram. 317-00311/10

Anunci
GP CiU

Reg. 118209 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 29.05.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 142 del Reglament del Parlament, formula la 
pregunta següent al president de la Generalitat, per tal 
que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari:

– Quina és l’opinió del Molt Honorable President en 
relació als darrers esdeveniments de l’actualitat polí-
tica?

Palau del Parlament, 29 de maig de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU
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Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00312/10

Anunci
GP ICv-EUiA

Reg. 118214 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 29.05.2015

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 142 
del Reglament del Parlament, formula la pregunta se-
güent al president de la Generalitat, per tal que li sigui 
resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari:

– Quina és l’opinió del president de la Generalitat en 
relació a l’actual situació política?

Palau del Parlament, 28 de maig de 2015

Joan Herrera Torres
President GP ICV-EUiA

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00313/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del GP SOC

Reg. 118219 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 29.05.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
142 del Reglament del Parlament, formula la pregunta 
següent al president de la Generalitat, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari:

– Quin és el capteniment del Molt Honorable Presi-
dent de la Generalitat en relació amb la situació polí-
tica actual?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu GP SOC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els darrers 
esdeveniments polítics
Tram. 317-00314/10

Anunci
Marta Rovira i vergés, del GP ERC

Reg. 118224 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 29.05.2015

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 142 del Reglament del Parla-
ment, formula la pregunta següent al president de la 
Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en 
el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari:

– Quina valoració fa el President de la Generalitat dels 
darrers esdeveniments polítics succeïts a Catalunya?

Palau del Parlament, 29 de maig de 2015

Marta Rovira i Vergés
Portaveu GP ERC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00315/10

Anunci
Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del GP PPC

Reg. 118232 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 29.05.2015

A la Mesa del Parlament

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, presidenta del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 142 del Reglament del 
Parlament, formula la pregunta següent al president de 
la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari:

– Què opina el Molt Honorable President de la Gene-
ralitat de l’actual situació política a Catalunya?

Palau del Parlament, 29 de maig de 2015

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez
Presidenta GP PPC
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3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’oferta escolar dels barris de Can 
Llong i la Concòrdia, de Sabadell (Vallès Oc-
cidental)
Tram. 314-20312/10

Formulació
María José Garcia Cuevas, del GP PPC

Reg. 117971 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.06.2015

A la Mesa del Parlamento

María José García Cuevas, diputada del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo 
con lo que establecen los artículos 141 y 144 del Re-
glamento del Parlamento, presenta la siguiente pre-
gunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Respecto a los barrios de Can Llong y Concòrdia, uni-
ficados en una sola zona escolar, y la oferta de escola-
rización infantil y primaria, interesa saber a esta dipu-
tada y a su grupo parlamentario:

– ¿Se ha tenido en cuenta la distancia y la inexistencia 
de transporte público directo que conecte los barrios 
de Concordia y Can Llong a la hora de unificar ambos 
barrios en una sola zona escolar?

– ¿Se han tenido en cuenta las diferentes característi-
cas sociales, familiares y demográficas de los barrios 
de Concordia y Can Llong a la hora de unificar ambos 
barrios en una sola zona escolar?

– ¿Por qué razones no se ha optado por adecuar la 
oferta en cada barrio a la demanda de plazas para in-
corporarse al sistema educativo?

– ¿Se ha priorizado la calidad del servicio público a 
las familias o su abaratamiento para la Administra-
ción?

– ¿Considera el Departamento satisfactorio para 25 fa-
milias del barrio de Can Llong tener que desplazar-
se diariamente casi media hora, sin transporte público 
directo, para llevar a sus hijos a un colegio ubicado en 
otro barrio, existiendo 3 centros públicos en el propio 
barrio?

– ¿Considera el Departamento un centro próximo un 
centro ubicado a 25 minutos a pie, considerando que 
los padres deben desplazarse con niños de corta edad?

– ¿Ha valorado el Departamento la creación de una 
nueva línea de P3 en el centro de Can Boadella, o en 
alguno de los otros dos existentes en el barrio de Can 
Llong, ante la demanda de plazas existentes en el pro-
pio barrio, suficientes para completar esta nueva línea?

– ¿Por qué motivos se ha desechado esta propuesta de 
creación de una nueva línea en alguno de los centros 
existentes en el barrio de Can Llong?

– ¿En qué fecha piensa el Departamento sustituir los 
barracones del colegio Virolet por un equipamiento 
definitivo digno y de calidad?

– ¿Qué planificación tiene el Departamento en rela-
ción a la oferta de enseñanza secundaria en el barrio 
de Can Llong?

– ¿Cómo prevé absorber en la ESO el aumento de de-
manda de enseñanza infantil y primaria que ahora 
desplaza al barrio de Concòrdia?

– ¿Puede asegurar el Departament que estos 25 niños 
que se desplazan a CEIP fuera de su barrio podrán 
cursar la ESO en Can Llong?

– ¿Cómo justifica el Departamento su propuesta de au-
mento de ratio de un 10% en los colegios Concòrdia, 
Can Llong, Mas Boadella, Virolet y Andreu Castells 
(ubicado en el sector Can Rull), lo que dejaría a la mi-
tad de las familias de Can Llong con sus hijos escola-
rizados fuera de su barrio?

– ¿Encuentra el Departamento que esta solución es sa-
tisfactoria para las familias?

Palacio del Parlamento, 21 de mayo de 2015

María José García Cuevas
Diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost de l’Àrea de la Briga-
da Mòbil del Cos de Mossos d’Esquadra del 
període 2008-2014
Tram. 314-20313/10

Formulació
David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

Reg. 117976 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.06.2015

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari:

En relació a la pregunta al Govern 320-00294/10 so-
bre el pressupost de l’Àrea de la Brigada del Mòbil del 
Cos dels Mossos d’Esquadra, el Conseller ens va tra-
metre la resposta amb registre de sortida 16371 de data 
24/03/2015 la següent resposta:
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«El pressupost de la Direcció General de fa Policia 
es publica anualment a la memòria del Departament 
d’Interior, que pot consultar-se a la pàgina web http://
interior.gencat.cat/ca/el_departament/publicacions/
memories_del_departament/»

Havent revisat, degudament, les diferents memòries 
del Departament d’Interior, a les quals ens vàreu re-
metre, constatem que en cap d’elles apareixen aques-
tes dades. Per això, us tornem a formular la pregunta 
sobre la qual agrairem obtenir el més aviat possible la 
seva resposta:

– El pressupost detallat (personal, infraestructura, ma-
terial, etc.) de l’Àrea de la Brigada Mòbil del cos dels 
Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya 
pels anys 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2015

David Fernàndez i Ramos
Portaveu Grup Mixt

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions a l’Escola Paco Candel, 
de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-20314/10

Formulació
Joan Herrera Torres, del GP ICv-EUiA

Reg. 117977 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.06.2015

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

El 3 d’octubre de 2013 el Parlament de Catalunya va 
aprovar una resolució que en un dels seus punts insta-
va el Govern a «Establir, conjuntament amb la comu-
nitat educativa, els espais necessaris per al bon fun-
cionament de l’Escola Paco Candel, de l’Hospitalet de 
Llobregat, i garantir que disposen d’espais destinats 
a biblioteca i a activitats de psicomotricitat, i també 
d’aularis i espais adequats per als docents, la direcció 
i l’associació de mares i pares d’alumnes, per al curs 
2013-2014 i següents.»

El control de compliment que el Govern va presentar 
al Parlament deia textualment:

«Totes les decisions es continuaran plantejant en el 
marc de la taula de planificació del municipi, on par-
ticipa l’ajuntament, i en diàleg amb la comunitat edu-
cativa.

El Departament d’Ensenyament és conscient de la ne-
cessitat d’aquesta actuació, per això s’estan analitzant 
les necessitats per al proper curs 2014/2015, i es faran 
les gestions necessàries per poder-les atendre.»

Vist que som al final del curs 2014/2015 i que l’esco-
la continua sense disposar dels espais adequats per a 
desenvolupar la seva tasca:

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari:

1) Quines són les «gestions necessàries» que ha fet 
el Govern per atendre les necessitats de l’escola Paco 
Candel de l’Hospitalet de Llobregat?

2) Continua el Govern sent «conscient de la necessitat 
d’aquesta actuació»?

3) Quan pensa posar en marxa les mesures per resol-
dre els problemes d’espai de l’escola?

4) Disposarà de nous espais de cara a l’inici del curs 
2015/2016?

Palau del Parlament, 22 de maig de 2015

Joan Herrera Torres
President GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la campanya institucional amb el lema 
«Fem-ho!»
Tram. 314-20315/10

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC

Reg. 118072 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.06.2015

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari:

– Quines són les raons de la posada en funcionament 
de la campanya institucional encetada el dia 25 de 
maig de 2015 amb el lema «fem-ho»?

– A què es refereix la pregunta del lema de la campa-
nya?

– Té relació amb la situació política actual o amb l’a-
nunci d’avançament de les eleccions al Parlament de 
Catalunya?

http://interior.gencat.cat/ca/el_departament/publicacions/memories_del_departament/
http://interior.gencat.cat/ca/el_departament/publicacions/memories_del_departament/
http://interior.gencat.cat/ca/el_departament/publicacions/memories_del_departament/
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– Va demanar el Govern criteri a la Comissió Assesso-
ra sobre Publicitat Institucional?

– Quins van ser els resultats de la consulta efectuada a 
la Comissió Assessora sobre Publicitat Institucional?

– Considera el Govern que existeixen similituds en 
l’estètica i el lema de la campanya publicitària referida 

i la del partit que dóna suport al Govern a les eleccions 
al Parlament 2012?

Palau del Parlament, 26 de maig de 2015

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt GP PPC
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